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 اصلی:  هدف 
 سال( ساكن شهرها 18-65سنجش سواد سالمت بزرگساالن ايراني )

 ف اختصاصی  :اهدا
 تعیین میزان)درصد( و سطح بندی سواد سالمت  -

 سواد سالمت بعاد تعیین میزان)درصد( و سطح بندی ا -

 مشخصات جمعیتي )سن، جنسیت،  به تفکیک (و ابعاد آن))درصد( و سطح بندی سواد سالمت  تعیین میزان -

  سال های تحصیل، شغل(

 خالهص اجرایی:  
شود. به همین منظور جهت اندازه گیری سواد سالمت  اجزای مهم سالمت همگاني تلقي مي سواد سالمت امروزه يکي از

ها به صورت همزمان  پرسشنامهسط اطالعات توبر اساس پروتکل واحد، . شد اجراطراحي و جمعیتي مطالعه  يکمردم ايران 

و  یمطالعه پرسشنامه سنجش سواد سالمت منتظر نيها در ا ی دادهرابزار گردآواستان كشور گردآوری شد.  31راسر در س

ايران  بعد سواد سالمت جمعیت شهری 5و در  بوده( یا نهيگز 5) هيگو 33 یپرسشنامه دارا نيا .بود (HELIA)همکاران 

   د.ينما يم یریگ سال( را اندازه 65تا  18)

 مقدهم :  
ت اند، و افراد بايد نهايتا برای اتخاذ تصمیما های نوين سالمت باعث ايجاد نیازهای جديدی در مخاطبان خود شده نظام

بگیرند، كه در اين زمینه يکي از عوامل بسیار مؤثر، سواد سالمت  های جديدی بر عهده صحیح در مورد خود و خانواده نقش

زيادی  داليل اما است، تأثیرگذار سالمت نتايج بر حد تا چه سالمت سواد كه نیست معلوم درستي به هنوز گرچه. است

به طوری كه برخي  .است ناكافي سالمت سواد نتیجه در با سالمتي، مرتبط ناخوشايند نتايج از بسیاری كه است آن از حاكي

 از محققان معتقدندكه سواد سالمت در مقايسه با متغیرهايي مانند سن، درآمد، وضعیت اشتغال، سطح آموزش و نژاد 

 به را سالمت سواد گزارشي، در سازمان سالمت جهاناز اين حیث  .تری در رابطه با سالمت است كننده قوی پیش بیني

سنجش میزان سواد سالمت امری ضروری است  لذا. ه استنمود معرفي سالمت امر های هكنند بزرگترين تعیین از يکي عنوان

ملي برای سنجش سواد ای در سطح  تاكنون هیچ مطالعه .تا از احتمال بروز خطرات ناشي از سواد محدود جلوگیری شود

كمک به پايش مستمر  جهتص برای داشتن يک شاخ در گستره ملي ای انجام مطالعه وسالمت در ايران انجام نشده است، 

رسد. لذا محققان در اين مطالعه بر آن شدند تا با استفاده از يک ابزار  ضروری به نظر ميآموزش و ارتقای سالمت های  برنامه

 یان )در ابتدا ساكنان شهرها( را مورد سنجش قرار دهند. نروا و پايای بومي سواد سالمت ايرا



2 
 

  نتایج: 
 فر در اين مطالعه جمعیتي شركت كردند. ن 20571در مجموع  تعداد 

 

 برخوردار بودند. 1درصد از جمعیت مخاطب از سواد سالمت محدود 44حدود  -

درصد و در مردان حدود  42سواد سالمت و جنسیت: درصد سواد سالمت محدود در مخاطبان به ترتیب در زنان حدود  -1

 درصد بود. 47

دار  درصد، افراد خانه 50حدود  كار بيمت محدود به ترتیب در افراد سواد سالمت و وضعیت اشتغال: درصد سواد سال  -2

 حدود 42درصد و افراد شاغل  43حدود درصد، افراد دانش آموز/ دانشجو  38درصد، افراد بازنشسته حدود  47حدود 

 درصد بود. 

 47سال حدود  24ا ت 18های سني: درصد سواد سالمت محدود به ترتیب در افراد گروه سني  سواد سالمت و گروه  -3

درصد، افراد در  42حدود سال  44تا  35درصد، افراد در گروه سني  43 حدود سال 34تا  25درصد، افراد در گروه سني 

 درصد بود.  49حدود سال و باالتر  55درصد و افراد در گروه سني  45حدود سال  54تا  45گروه سني 

 5تا  1رصد سواد سالمت محدود به ترتیب در افراد با تحصیالت های تحصیل(: د سواد سالمت و وضعیت تحصیل )سال  -4

درصد؛  44حدود سال،  12تا  10درصد؛ افراد با تحصیالت  55حدود سال،  9تا  6درصد؛ افراد با تحصیالت  69سال، حدود 

 درصد بود. 34 حدود سال به باال 13و افراد با تحصیالت 

 ابعاد سواد سالمت  -

 درصد بود. 45حدود  اين بعدواد سالمت محدود در درصد س بعد خواندن:  -1

 درصد بود. 55حدود  اين بعددر بعد دسترسي: درصد سواد سالمت محدود   -2

 درصد بود. 31حدود  اين بعددر بعد فهم و درک: درصد سواد سالمت محدود   -3

 درصد بود. 51حدود  اين بعددر بعد ارزيابي: درصد سواد سالمت محدود   -4

 درصد بود 45حدود  اين بعددر گیری و رفتار: درصد سواد سالمت محدود  میمبعد تص -5

 منابع کسب اطالعات سالمت -

سه منبع در رتبه های اول تا سوم گزارش شدند، و منابع كسب اطالعات ديگر همچون از بین منابع كسب اطالعات سالمت، 

 :های بعدی قرار گرفتند در اولويت "گويا تلفن" و "روزنامه، نشريات و مجالت" ، "پرسیدن از دوستان و آشنايان"

 % 42راديو و تلويزيون  -1

 % 40.6 پرسیدن از پزشک و كاركنان بهداشتي و درماني -2

 % 32.9اينترنت   -3

 

                                                 
تقسییم شید. براسیاس نظیر      "ناكافي"و  "نه چندان كافي"،"كافي"، "عالي"به چهار دسته در اين مطالعه سطح سواد سالمت مخاطبان وفق امتیازات اخذ شده   - 1

 استخراج شده و در مطالعه گزارش شده است. "سواد سالمت محدود"دسته  "ناكافي"و  "نه چندان كافي"محققان از مجموع دو دسته 
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  هجیتن گیری : 
نشان داد كه تقريباً از هر دو نفر، يک نفر از سواد سالمت و مطالعه حاضر كه برای اولین بار در سطح ملي انجام گرفت 

مفهومي عاريتي است كه از يک  (سواد سالمت ناكافي و نه چندان كافي )حدود برخوردار است. سواد سالمت محدود م

ابزار  نسخه فارسي"از گسترده انجام شده مطالعات معدود در در ايران  .مطالعه نسبتاً گسترده اروپايي اخذ شده است

های آن مطالعات نیز هم راستا با  يافته رفته شده است.بهره گ "(TOFHLA) بزرگساالنسنجش سواد سالمت عملکردی 

العه حاضر تالش اين بود تا با در مط اند. نکردهمطالعه حاضر سواد سالمت مردم نقاط مختلف كشور ما چندان مناسب ارزيابي 

سنجیده تبط با مشکالت و معضالت اصلي سالمت در كشور، سواد سالمت مردم االت ساده و قابل فهم و در عین حال مرسو

پذير مشخص شوند. از اين جهت الزم است يادآوری نمائیم كه سنجش سواد سالمت،  های آسیب هها و گرو تا كاستي شود

در واقع نوعي از  ن نگاه شود. سواد سالمته آآزمون اطالعات عمومي مردم نیست و هیچگاه نبايد با چنین رويکردی ب

دهد تا با دسترسي به اطالعات سالمت و فهم  ظرفیت و مهارت فردی، اجتماعي و شناختي است كه به مردم اين توان را مي

آن و در نهايت عمل به آن در جهت سالمتي خود گام بردارند. از اين منظر سنجش سواد سالمت در جوامعي همچون ايران 

  های بعدی خواهد بود. ای برای سنجش های اين مطالعه در واقع پايه د بود. يافتهبسیار ارزشمند و راهگشا خواه

 

 نتایج کلی این مطالعه نشان داد:

 برخوردار بودند.سواد سالمت محدود از مورد مطالعه در كشور  تیاز جمع يمین حدود 

  بود انينما تیدرهر دو جنس تيمحدود نيبا مردان ا سهيسواد سالمت زنان در مقا يتر بودن نسب به رغم مطلوب. 

 برخوردارند؛ از  گرانينسبت به د یباالتر یريپذ بیرسد از درجه آس يكه به نظر م ييها سواد سالمت در گروه تيمحدود

  .بود شتریكار ب يكم و افراد ب التیسال، افراد با تحص 55 یجمله افراد باال

 كه اختالف سطح سواد  ی؛ به طورتوزيع متفاوتي داردكشور  ييایاز سواد سالمت مطلوب در پهنه جغراف یبرخوردار عدم

 .بود% 36كشور  یها استان انیسطح در م نيتر نيیو پا نيباالتر نیسالمت محدود ب

 مالحظات الزم  ريپذ بیآس یها گروهمناطق و  قیدق ييكند، ضمن شناسا يم جابيعدالت در سالمت ا یبه سو حركت

  .ديعمل آ  هب تیو محروم تيمحدود نيرفع ا یبرا

  راديو و تلويزيون، پرسش از پزشکان و كاركنان  به ترتیبمطالعه انتقال اطالعات سالمت در اين مهم و فراگیر منابع

 بود.گزارش شده حوزه سالمت، و اينترنت 

 نسبتاً بیش از حد انتظار بوددانشجويان و  آموزان محدود در دانش میزان سواد سالمت. 
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 کارربد: 
 های نظام سالمت  ي مهم برای ارزيابي تاثیر برنامهمحور كاربردی مطالعه حاضر، سنجش سواد سالمت به عنوان شاخص ترين مهم

 ها.  ی و مقايسه سطح سواد سالمت استانهای سنجش است، نه رتبه بند ختلف كشور ما بین دورهمهای  در استان

  گرفت؛ مورد سنجش  انیرانيسواد سالمت ا يو در گستره مل يزار بوماب کيبار با  نیاول یبرابا توجه به اين كه در اين مطالعه

  گذاری شده است. پايهمبنايي مناسب برای مطالعات مستمر 

  نياست كه به مردم ا يو شناخت ياجتماع ،یو مهارت فرد تیاز ظرف ينوع"اين شاخص به عنوان سنجش و مداخله برای ارتقای 

در جهت سالمت خود گام شود كه مردم  موجب مي "ها عات سالمت، فهم و عمل به آنبه اطال يدهد تا با دسترس يتوان را م

 .بردارند

 سنجش اين شاخص برای ارتقای آن سودمند خواهد بود.كیفیت زندگي مردمبر گذاری اين شاخص با توجه به تاثیر ، 

 ی ها نهيتواند به كاهش هز يم تينها ارزشمند و راهگشا است، چرا كه در اریمانند كشور ما بس يشاخص در جوامع نيا سنجش

 منجر شود. سالمت  غیر ضروری

  توجه به منابع انتقال اطالعات سالمت به ويژه از منابع گزارش شده در اين مطالعه، الزم است اين منابع برای ارتقای سواد سالمت

 مد نظر قرار گیرند.

 توصیه اه:  
  غییر سبک زندگي وان عاملي مهم در تبه عن سواد سالمت در جامعه یارتقاتوجه به مقوله 

  برای مردمی سالمت  اطالعات صحیح و معتبر در حوزهتهیه 

  سالمت معتبر اطالعات تسهیل دسترسي به 

 برای ارتقای كیفیت انتقال اطالعات های اجتماعي  شبکههای  قابلیتبه ويژه ، های فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده از مزيت

 سالمت

 انتقال اطالعات سالمت در های مرجع ز گروها مندی بهره 

 و وزارت آموزش توسط  آموزان و دانشجويان دانش و اجرای مداخالت مناسب برای ارتقای سطح سواد سالمت ريزی، تدوين برنامه

 آوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و فنپرورش، وزارت علوم و تحقیقات 

 های آموزشي و ترويجي مناسب برای حفظ و ارتقای سواد سالمت هنمايش برنام ريزی، تدوين و برنامه 

 ريزی در جهت افزايش اشتغال زايي برای ارتقای سواد  كاری و سطح سواد سالمت برنامه با توجه به ارتباط معکوس و معنادار بي

 سالمت موثر است.

  های اينترنتي ويزيون و نیز شبکهراديو و تل دربرنامه آموزشي در حوزه سالمت و ارائه مستمر طراحي و تدوين 

 های مردم و  موزش پزشکي و توجیه اين اقشار برای توجه به پرسشآهای  در سرفصلو ارتباط موثر يت روابط انساني ريدتاكید بر م

 ها پاسخگويي دقیق و به موقع به آن

 های خوديار  روستای و گروه ای شهری وها و شوراه مردم، سازمان رشد ضرورت اجرای برنامه ملي خودمراقبتي با هدف 

 به منظور  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي موزش و ارتقای سالمت در سطح ستادآ دفتر توسعه كمي و كیفي ساختار

 .مداخالت آموزش و ارتقای سالمتهای مدون در انجام برنامه ريزی 


